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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste 

wereldburger met een 

hardnekkige schrijf-

microbe. Ze houdt van 

ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer 

kritisch en verwonderd.

TI SI DIVAN /  
JE BENT GEWELDIG

Lieve Goran, 

Het is nu een paar maanden geleden dat we elkaar leerden kennen via queerboy.com. 
Ik heb aan de website onze eerste berichten opgevraagd om ze voor altijd bij te houden. Tot … 
xxx Pieter
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Hierbij de berichtengeschiedenis tussen jezelf en profiel 
90805565 (Goran uit Servië):

14/12/2014:
Pieter: Hallo, toffe foto’s. Je ziet er goed uit. Heb je er 
nog meer? 
Goran: Ja, dit ben ik. Jij ziet er ook goed uit. 
Pieter: Hoe kom jij op mijn profiel terecht? Ben je van 
plan om binnenkort naar België te komen?  Misschien 
kunnen we afspreken? 
Goran: Toevallig, en ik vond je profielfoto leuk. Ik heb 
geen geld om te reizen, ik heb ook niet veel vakantieda-
gen. 
Pieter: Jammer. We zouden vrienden kunnen zijn.  
Ik zag op je profiel dat je op zoek bent naar een relatie 
en daardoor was ik benieuwd.
Goran: Ik ben op zoek naar iemand om mijn dromen 
mee te delen, mijn leven. Ik ben op zoek naar echte 
liefde. Ik ben al een paar jaar alleen en mis iemand om 
liefde mee te delen. 
Pieter: Ik ook. Ik hoop dat we allebei iemand vinden.  
Tot later!

16/12/2014:
Pieter: Dag Goran! Hier ben ik terug! Heb jij al een 
relatie gehad met een man? Ik heb er net een van 12 jaar 
gehad. 
Goran: Ik heb twee relaties achter de rug. Eén van 1,5 
jaar en één van 10 maanden. Jammer dat wij zo ver uit 
elkaar wonen. 
Pieter: Inderdaad jammer. Ik zou je graag eens omhel-
zen, niet alleen voor seks. 
Goran: Dat zou ik ook leuk vinden. Maar het zou ook 
meer mogen zijn. 
Pieter: Geen zorgen, er zou veel meer zijn! 
Goran:  LOL You’re adorable. 
Pieter:   Jij ook! We zouden goed bij elkaar passen, 
mochten we dichter wonen. 

18/12/2014:
Pieter: Heb jij nog broers of zussen? Ik heb een zus.  
Zij is getrouwd en heeft twee kinderen. Mijn ouders zijn 
gescheiden. 
Goran: Mijn moeder is gestorven toen ik 16 jaar was. 
Ik heb een oudere broer. Hij is getrouwd en heeft drie 
zonen. Mijn vader is hertrouwd en woont op het plat-
teland. Niemand in mijn familie weet dat ik homo ben.  
Ik woon al 12 jaar alleen. 
Pieter: Jammer dat je je moeder zo vroeg verloor. Het is 
waarschijnlijk moeilijk om je relatie geheim te houden. 
Ik heb het ook meegemaakt, maar dat is al een paar jaar 
geleden. 
Goran: Het is niet gemakkelijk. Het is vooral moeilijk om 
iemand te vinden die liefde wil. De meesten zoeken seks. 
Maar voor mij gaat dat niet. Seks zonder liefde gaat niet 
voor mij. 
Pieter: Ik begrijp je helemaal. We zouden nog goed pas-
sen samen. Ik laat je nu, morgen moet ik werken. Sweet 
dreams!
Goran: Jij ook… ik droom dat ik je in mijn armen houd. 
Ik ga aan je denken vannacht. 

19/12/2014:
Pieter: Goeiemorgen Goran! Ik hoop dat je goed  
geslapen hebt. Tot later. 
Goran: Dag Pieter. Ben je daar? Vandaag ben ik somber. 
Gelukkig kunnen de kinderen van mijn broer mijn 
humeur verbeteren. 
Pieter: Waarom was je dan zo somber? 
Goran: Niets speciaals. Ik wou dat ik meer uit dit leven 
kon halen. Ik verlang naar de rust en een leven samen 
met iemand die ik graag zie. Hier gaat dat niet. Terwijl ik 
geen moeilijke dingen wens. Ik vind het erg vervelend 
dat wij ver uit elkaar wonen. 
Pieter: Goran, ik ben blij dat ik je gevonden heb. Het is 
fijn te weten dat er ook knappe jongens te vinden zijn 
op internet die mij leuk vinden. Ik wens ook dat we wat 
dichter bij elkaar woonden. Jij lijkt me goed gezelschap 
voor mij. Ik vind jou erg, erg leuk. 
Goran: Ik ben al blij dat we onder dezelfde hemel leven. 
Ook al wonen we ver uit elkaar, ik heb toch het gevoel 
dat we dezelfde dingen willen. 
Pieter: Ja! Het is frustrerend. Ik heb al op de kaart  
gekeken. Je woont te ver voor een kort bezoekje.  
Maar misschien… 


